TryggVE

Fakta om TryggVE
 Syftet med projektet är en bättre
samverkan kring äldre med en skör
livssituation och som därför förväntas
att ha mycket kontakt med vård och
omsorg i kommun och region.

 Vi är ett av 19 utvalda projekt som
finansieras av SKL, och pågår fram till
juni 2013.
 Projektet startade i Sjuhäradsområdet
och har utökats med Mittenälvsborg
och finns därmed i hela Södra Älvsborg.
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 Sedan projektet startade 2010 har vi
identifierat över 1 000 TryggVEpatienter.

Rätt vård på rätt nivå och vid rätt tillfälle
för de mest sjuka äldre

Det här är TryggVE
TryggVE står för trygghet, vårdsamverkan och effektivitet
och är ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård
och sjukhus i Södra Älvsborg.
Målet är att skapa trygghet och förbättrad hälsa för äldre
med en skör livssituation.

”Genom TryggVE kan vi möta patientens behov i ett tidigare
skede. Jag har återkommande kontakt med flera patienter som
tidigare vänt sig till akutmottagningen eller ringt efter
ambulans vid kontakter med vården. Genom vårt samtal kan de
känna sig trygga i sin hemmiljöcoch jag kan göra en bedömning
av deras hälsosituation eftersom jag känner till deras bakgrund.
I flera fall kan jag lotsa dem till rätt vårdnivå.”
Ingela Thorell, Delprojektledare för TryggVE och Äldresjuksköterska i
Primärvården

Det här gör TryggVE
Vi identifierar multisjuka och multisviktande patienter
oavsett var de befinner sig i vårdkedjan och de får ett
c
erbjudande om att bli en TryggVE- patient.
Om patienten tackar ja så gör vi en bedömning av
patientens hälsosituation utifrån trygghet, psykisk hälsa,
läkemedel, undernäring, rehabilitering, risk för trycksår
samt fallrisk.
Dessutom får patienten en kontaktperson att vända sig till
vid sina kontakter med vården.

”För mig står TryggVE för en trygg pusselbit i helheten.
Omsorgen har så många olika kanaler. Trots att det var över 1,5
år sedan jag blev sjuk varken vågar eller orkar jag gå ut.
Hembesöket ökar tillgängligheten till min vård.”
Britt Carlestig, TryggVE- patient

”Att få en och samma sköterska skapade en trygghet för min
mamma som tidigare var rädd för läkare. Dessutom underlättar
hembesöket mycket då det annars krävdes mycket hjälp att ta
sig utanför hemmet. Både jag och min mamma är lugnare och
tryggare nu.”
Mayvor Ceder, Anhörig till en TryggVE- patient

